
 

  دجتسملا انوروك سوريفل ةمالسلاو ةحصلا تاداشرإ

 ربوتكأ !لوألا نيرشت يف ثيدحتلا مت

 

 ةماع ةحمل .1

 ةمالسلاو ةحصلا تاطايتحا ثدحأ ةبكاومو انوروك سوريف ةهجاومل تاسرامملا لضفأ لوح ةموكحلا تاميلعتب مازتلالا •

 .ةيلحملا تاميلعتلا بجومب لمعلاو )تارافسلاو ةينطولاو ةيلحملا ةيحصلا تاطلسلاو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم(

 ىلإو نم ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا دنع تاقوألا عيمج يفو اًنكمم يعامتجالا دعابتلا نوكي ال امدنع ةمامكلا ءادترا •

 .بتكملا

  .مويلا لالخ ماظتناب نيديلا لسغ •

 عم لماعتلا دعبو ةيجراخلا تاعامتجالاو ،ةحارلا تارتف دعب ةصاخب ،ةجاحلا دنع مويلا لالخ نيديلا مقعم مادختسا •

 .لوصولا دنع لمعلا شرو يف وأ بتكملا يف اًيموي ةرم حطسألا ميقعت متي نأ بجي .ةيجراخلا قئاثولاو دوقنلا

 .اهدعب نيديلا لسغو سطعلا وأ لاعسلا دنع قفرملاب وأ ليدنمب مفلا ةيطغت يأ ةيسفنتلا ةفاظنلا ىلع ظافحلا •

 .ناكمإلا ردق ىرخألا عفدلا قرطو ةينورتكلإلا تامدخلا مادختسا لالخ نم ،دوقنلا مادختسا بنجت •

 

 روهمجلاو ةحاسملاو ددعلا .2

 يف اهب حومسملا ماقرألاو يعامتجالا دعابتلا نأشب ةيلاحلا ةموكحلا تاميلعت ىلع نيكراشملا ددع رصتقي نأ بجي .2.1

 .)هيف لمعت يذلا دلبلا يف( ةماعلا نكامألا

 .مهنيب لقألا ىلع رتم ةفاسم عم كرحتلل نيكراشملل يفكي امب ةريبك ةحاسم يف لمعلا شرو عيمج دقع بجي .2.2

o جراخلاب ناكم ىلإ بيردتلا وأ لمعلا ةشرو لقنا ،اًدج ةريغص اهمدختست يتلا ةيلاحلا ةفرغلا تناك اذإ 

o فرغ يف مهعم لمعاو نيتريغص نيتعومجم ىلإ نيكراشملا مّسق ،جراخلا ىلإ بيردتلا لقن نكمملا نم نكي مل اذإ 

 ةلصفنم

 تاطلسلا هددحت يذلا وحنلا ىلع ،ةمدختسملا ءادألا ةحاسم وأ حرسملا تاميلعتل اًقفو روهمجلا ةعس ديدحت بجي .2.3

 دعابتلا نوكي ال امدنع اًمئاد ةمامكلا يدتري نأو ناكمإلا دنع يعامتجالا دعابتلا روهمجلا سرامي نأ بجي .ةيلحملا

 .اًنكمم يعامتجالا

 

 يدسجلا سمالتلاو ةيصخشلا ةفاظنلا .3

 اًقفو ،نيعم طاشن وأ نيرمت كلذ بلطتي مل ام ةيبيردتلا تارودلاو لمعلا شرو ءانثأ يدسجلا سمللاب حمُسي ال .3.1

 .خلإ ،عفرلا ،ةقرفلا نيرامت ،صقرلا نيتور لاثملا ليبس ىلع ،ةسلجلا دوقي يذلا بردملا وأ رسيملا تاميلعتل

 .تامامكلا ءادترا بجي ةدتمم ةيدسج ةسمالم بلطتت يتلا نيرامتلا ءانثأ .3.2

 ةماستباب ضعبلا مهضعبب بيحرتلا نيبردملاو نيكراشملا عيمج ىلع .تالبقلا وأ قانعلا وأ ةحفاصملا ةيحتب حمسي ال .3.3

 .ديلاب حيولت وأ



 .مهلزانم ىلإ ةدوعلا لبق ةسلجلا ةياهن يفو ةسلجلا ىلإ لوصولا دنع مهيديأ لسغ نيكراشملا عيمج ىلع بجي .3.4

 ىلع يوطنت يتلا نيرامتلا دعب وأ ةحارلا تارتف دعب مدختسيو تاقوألا عيمج يفً احاتم نيديلا مقعم نوكي نأ بجي .3.5

 .يدسجلا لاصتالا

 حمسي الو ،هب ةصاخلا ماعطلا لوانت تاودأو هبوك صخش لكل ناك اذإ الإ تالوكأملاو تابورشملا ميدقت نكمي ال .3.6

 .فورظلا نم فرظ يأ تحت ماعطلا لوانت تاودأ وأ قابطألا وأ باوكألا ةكراشمب

 

 ضارعألاو ةيباجيإلا تالاحلا ،سوريفلل ضرعتلا .4

 .انوروك سوريفب باصم صخش يأب مهلاصتا دنع ويرانيس مالعإ نع نولوؤسم نيكراشملاو نيفظوملا عيمج .4.1

 ىتح تاسلجلا وأ لمعلا ىلإ ةدوعلا مدعو روفلا ىلع يتاذلا لزعلا سرامت نأ سوريفلل تضرعت يتلا تالاحلا عيمج .4.2

 عم ضرعتلا ىلع مايأ ٥ رورم دعب وأ انوروك سوريفل ضارعأ يأ مهيلع رهظت الو سوريفلل ضرعتلا ذنم مايأ ١٠ رورم

 .انوروك سوريف رابتخال ةيبلس ةجيتن ميدقت

 ٩٩.٥( ةيوئم ةجرد ٣٧.٥ ةرارح ةجردب كراشم يأ لاسرإ بجيو ةسلج لك ةيادب يف نيكراشملا ةرارح ةجرد صحف بجي .4.3

 مدع نيح ىلإ ةيلبقتسملا تاسلجلا ىلإ نوكراشملا ءالؤه دوعي ّالأ بجي .اًروف لزنملا ىلإ قوف ام وأ )تياهنرهف ةجرد

 .انوروك سوريف رابتخال ةيبلس ةجيتن اورهظي نأ وأ )ىرخأ ضارعأ يأ وأ( ةرارحلا ةجرد يف عافترا روهظ

 ببسب وأ مهرمأ نم ةلجع يف نيكراشملا لوصو ببسب ةعفترم ةرارحلا ةجرد ةءارق نأ نيفظوملا دحأ رعش اذإ .4.4

 ٣٧.٥ نم ىلعأ لازت ال ةءارقلا تناك اذإ .)قئاقد ١٠-٥ دعب( ةدحاو ةرم نيكراشملا دحأ رابتخا ةداعإ كنكميف ،سمشلا

 .لزنملا ىلإ كراشملا لاسرإ بجي ،ةيناثلا ةءارقلا هذه دعب ةيوئم ةجرد

 اهيف يناعي ةرسأ نم مداق )٢ وأ ،انوروك سوريف ضارعأ هيلع رهظت )١ لقتسم فظوم وأ فظوم وأ كراشم يأ ىلع .4.5

 ضارعألا روهظ مدع نيح ىلإ ضارعألا ىلع فرعتلا درجمب تاسلجلا رضحي الأ ،انوروك سوريف ضارعأ نم ام صخش

 .ةيبلس رابتخا ةجيتن راهظإ وأ

 لاصتالا بنجتو ةسلجلا ةيقبل ةمامكلا ءادترا هيلع بجيف ،ةسلجلا ءانثأ نيكراشملا دحأ ىلع ضارعأ ترهظ اذإ .4.6

 وأ ضارعألا روهظ مدع نيح ىلإ ةيلبقتسملا تاسلجلا ىلإ اودوعي الأ بجي .نيرخآلا نيفظوملاو نيكراشملاب بيرقلا

 .ةيبلس رابتخا ةجيتن راهظإ

 

 تاصوحفلاو حاقللا .5

 ثيدحتو ،نيلقتسملا نيفظوملاو نيفظوملا عيمجل حاقللا يقلت تالاحل لجسب ةيرطقلا ويرانيس قرف ظفتحت نأ بجي .5.1

 .نيلقتسملا نيفظوملا وأ نيفظوملا نم ديدج وضع ةكراشم درجمب نينانفلاو قرفلا تانايب ةدعاق

 .مظتنم لكشب صحفب مايقلا يرورضلا نم سيل ،حاقللا نيبردملا وأ نيفظوملا دحأ ىقلت لاح يف .5.2

 طارخنالا لبق ةيبلس رابتخا ةجيتنب ويرانيس ديوزت حاقللا اوقلتي مل نيذلا نيرسيم وأ نيفظوم وأ نيبردم يأ ىلع بجي .5.3

 ضعب يف .لقتسملا فظوملا ! فظوملا قتاع ىلع ةفلكتلا ةيطغتو رابتخالا اذه ميدقت ةيلوؤسم عقت .عورشم يأ يف

 .رابتخالا اذه ةفلكت ةيطغت ويرانيس راتخت دق ،ةينازيملا حمست ثيحو ةيئانثتسالا تالاحلا



 ويرانيس عم هلمع ءانثأ سوريفلا لمحي ام صخشب ىقتلا هنأب نيفظوملا وأ نيرسيملا وأ نيكراشملا دحأ دقتعا لاح يف .5.4

 دحاو راتخا ةفلكت ةيطغتب ويرانيس موقت .رابتخالا فيلاكت ةيطغتب ويرانيس موقت ،)ضرعلل تابيردت وأ لمع ةشرو :لاثم(

 .يناجم يموكح رايخ رفوت مدع لاح يف

 مايقلا مهيلع ،ويرانيس عم عورشم ىلع هلمع ءانثأ سوريفلاب نيفظوملا وأ نيرسيملا وأ نيكراشملا دحأ ةباصإ لاح يف .5.5

  .)هالعأ 5.4 ةرقفلا ىلإ رظنا( تاسلجلا ىلإ ةدوعلا لبق رابتخاب

 ديزملا ءارجإ نكمي ،كلذب ةينازيملا حمست امثيحو ،عورشملا ءاكرش وأ نيلومملا تابلط ىلع ًءانب ،تالاحلا ضعب يف .5.6

 ةفثكملا عيراشملا نم اهريغو تاماقإلا لثم( نيديفتسملا وأ!و نيرسيملاو نيفظوملل ةمظتنملا تارابتخالا نم

 .ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع ايلعلا ةرادإلا قيرف لبق نم هيلع ةقفاوملاو كلذ ةشقانم متتس .)دمألا ةريصق

 عورشملا يف ةكيرشلا ةمظنملا بلطت مل ام( ماظتناب رابتخالا ءارجإ حاقللا اوقلتي مل نيذلا نيكراشملا نم بلُطي ال .5.7

 .)4و 3 نيترقفلا ىلإ رظنا( ةفاظنلاو تاسرامملا عيمجب ةيانعب اومزتلي نأ عقوتملا نم نكلو )5.6 ةرقفلا ىلإ رظنا ،كلذ

 

 انوروك سوريف ةسايس قيبطت .6

 ةسايسب مازتلالا مهنم عقوتن اننأ اوملعي نأ ةكيرشلا ةمظنملاو نيكراشملا ىلع ،بيردت وأ نيرمت وأ لمع ةشرو يأب ءدبلا لبق

 :ةصاخبو انوروك سوريفب ةصاخلا ويرانيس

o ىلعأ وأ ةيوئم ةجرد ٣٧.٥ تناك اذإ لزنملا ىلإ ةدوعلل نيدعتسم اونوكي نأو( مهترارح ةجرد سايقب مايقلا(. 

o رظنا( ةلاحلا هذه يف ةسلجلا اورضحي الأ بجي هنأ ةفرعمو ،ةيباجيإ تالاح يأل ضرعتلا نع وأ ضارعأ دوجو نع نالعإلا 

 .)4 ةرقفلا ىلإ

o انوروك سوريفب ةصاخلا ةفاظنلا تاميلعت ةسراممو يدسجلا سمالتلا بنجتو ناكمإلا دنع يعامتجالا دعابتلا ةسرامم. 

o اًنكمم يعامتجالا دعابتلا ىلع ظافحلا نوكي ال نيح ةمامكلا ءادترا. 

 نكمي يتلا تاءارجإلاو تاسرامملا لضفأب ملع ىلع عيمجلا نوكي ثيحب بيردتلا وأ ةسلجلا ةيادب يف تاعقوتلا هذه حرش بجي

 .ويرانيسب ةصاخلا ةمالسلاو ةحصلل انوروك سوريف ةسايسل اًقفو كلذو ،اهذاختا


